НА ЧАСІ

Директор Департаменту освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації

ВІКТОРІЯ ГРОБОВА:

«НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ВІД ЯКОСТІ
УМОВ ДО ЯКОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ».
Наша газета вже повідомляла, що 6 червня цього року
Департамент освіти і науки Сумської ОДА очолила педагог,
науковець, доктор юридичних наук Вікторія ГРОБОВА. Літня пора
для освітян – це час випускних іспитів, літнього оздоровлення,
довгожданих відпусток і, найголовніше – пора підготовки до
нового навчального року. Саме напередодні старту навчального
року, коли вже чітко окреслені контури тих завдань, над якими
працюватиме педагогічна спільнота Сумщини, ми й говоримо з
Вікторією Павлівною про важливі справи. Серед справ, на які було
звернуто багато уваги, очільник освітянської галузі області
називає проведений 3-годинний
телемарафон обласним
суспільним телебаченням СумиUA, присвячений перспективам
розвитку професійно-технічної освіти; відкриття обласного
ліцею-інтернату спортивного профілю «Барса»; високий рівень
охоплення літнім оздоровленням. Але найбільше говорили про новації нового навчального
року – нові державні стандарти початкової школи, формування освітніх округів,
концепцію Нової Української школи.
 Вікторіє

Павлівно,
Ви
очолили
Департамент освіти і науки Сумської
ОДА у часи активних реформ, яких освіта
незалежної України потребувала не один
рік. Нова Українська школа – не лише
гарний слоган, а й інструкція до дій,
оскільки Закон «Про освіту» буквально на
днях прийнято. Які перші кроки освітнього
загалу нашої області в Нову українську
школу?
 Уперше
за
історію,
сам
проект
зорієнтовано на таку школу, якою бачать її
учні: гарну, затишну і світлу, із зручними
меблями,
інтерактивними
дошками
та
спортивними куточками, смачним корисним
харчуванням, навіть своїм телебаченням.
Тому наша задача – зробити Нову
українську школу відповідною дитячим
мріям. У нашій області відібрано 4 школи (по
два класи в кожній) для пілотування нового
Державного стандарту початкової загальної
освіти. Щодо критеріїв відбору навчальних
закладів – вони були такими: наповнюваність
класів не перевищує 30 учнів, згода
педагогічної
ради
та
батьків
учнів,
обов’язкова участь в інноваційних освітніх
проектах та досвід обміну найкращими
практиками з початкової освіти. Окрім того,
використовувати
сучасні
інформаційно2

комунікаційні
технології
у
роботі
з
початковими класами та досвід застосування
інтегрованого підходу в освітньому процесі.
Таким чином, з першого вересня наша
область вже працює за новим змістом у
педагогіці
партнерства,
у
сучасному
освітньому середовищі, орієнтованому на
учня.
 Тобто вже за рік усі першокласники
навчатимуться у школах своєї мрії, проте
реформа
ставить
виклики
перед
вчителем початкової школи.
 Звичайно. Цей рік буде досить плідним і
для педагогів початкової ланки. Умови для їх
підготовки
створені
непересічні:
на
сайті
Нової
української
школи
(http://nus.org.ua/)
є
всі
необхідні
матеріали в загальному доступі. Не лише для
вчителів, що вже беруть участь у пілотному
проекті, а й для тих, хто приєднається з
часом.
Учителі
отримують
професійну
автономію, і головне – щоб не боялись
показати себе в дії. Для цього на сайті є усі
інформаційні,
аналітичні,
нормативні
документи, відповіді фахівців на проблемні
питання, варіанти матеріалів з різних
предметів, загалом, усе необхідне для
роботи. Окрім того, представлені матеріали
для директорів, батьків та учнів.
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 Нами було проведено вивчення
та громадське обговорення нового
державного стандарту початкової
загальної освіти, долучитись до
обговорення якого мали змогу всі
бажаючі. Учителі готуються до
масштабного
перенавчання,
що
заплановане вже на кінець цього
року. Наша область має два
навчальних
тренери
та
одного
координатора, а учителі, які вже
пройшли навчання, будуть ділитись
досвідом із колегами. Окрім того, ми
плануємо широко використовувати дистанційне
навчання, для чого вже створено відео-курси
на платформі EdEra (www.ed-era.com). Тобто є
надія
на
вмотивованого,
креативного,
педагогічно вільного вчителя, готового до
прогресивних змін – саме такого, яким бачать
його учні.
В
основі
нової
школи
–
компетентності, а чи мають чітке бачення
своїх основних задач педагоги в тому, що
саме повинні сформувати?
 Визначено 10 компетентностей Нової
української школи, серед яких спілкування
державною
та
іноземними
мовами,
математична грамотність, компетентність у
природничих
науках
і
технологіях,
інформаційно-цифрова компетентність, уміння
навчатися впродовж життя, соціальні і
громадянські компетентності, підприємливість,
загальнокультурна грамотність, екологічна
грамотність і здорове життя. Погодьтесь, це
більше, ніж просто знання. Випускник
початкової
школи
матиме
результатами
навчання загальні та конкретні очікувані
результати, відповідно до кожної з 10 компетентностей.

 Окрім того, ми маємо сформувати і
наскрізні вміння, такі як розв’язування
проблем та критичне мислення, співпраця,
ефективне спілкування, розвиток власного
емоційного
інтелекту,
дослідження
та
рефлексія, самостійна організація діяльності.
Це відхід від лише знаннєвої системи, це
освіта, яка формує особистість.
 На серпневій обласній конференції
працівників освіти присутні ознайомились із
особливостями впровадження пілотного
проекту нового Державного стандарту
початкової загальної освіти на прикладі
Шосткинської спеціалізованої школи І
ступеня №13 Шосткинської міської ради
(директор
–
Балицька
Валентина
Андріївна). Чесно кажучи, ми побачили
вражаючі кадри школи-мрії, віримо в те, що
і сам процес навчання в такій школі буде
вражаючим, особливим, захоплюючим для
усіх його учасників.
 Звичайно,
на створення належного
освітнього середовища для першокласників у
пілотних
школах
витрачено
понад 1 мільйон 800 тисяч гривень. За ці
кошти створено належне освітнє
середовище,
придбано
мобільні
столи, мультимедійну і комп’ютерну
техніку, облаштовано ігрові куточки.
– Щодо середньої освіти,
наша область має поліпшення
загальних результатів ЗНО, як Ви
оцінюєте ситуацію з тестуванням
загалом?
– Так, дійсно ми маємо кращі
рейтингові показники у порівнянні з
минулим роком, а це кропітка
робота усіх без виключення – учнів,
батьків, вчителів, Департаменту
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Національної академії педагогічних наук
України
і Вченої ради Глухівського
національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка. На вашу думку,
як
поєднати
науковців-педагогів
з
вчителями-практиками
найбільш
ефективно?
 Ідеї нової української школи мають
стати
пріоритетом
діяльності
вищих
педагогічних навчальних закладів, а науковий
супровід цієї підготовки – одним з головних
напрямів досліджень наукових установ НАПН
України. За таких умов молодий педагог,
закінчивши профільний вищий навчальний
заклад, буде прогресивним і вмотивованим
учителем-дослідником, таким, яким його
бачать сучасні учні.
 Для дієвого втілення ідей Нової
української школи маємо об’єднати зусилля
усіх без виключення – громади, адміністрації,
владних структур, які на сьогодні, як ніколи,

освіти, відділів та управлінь на місцях,
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної
освіти
під
загальною
координацією
Харківського
Регіонального
центру оцінювання якості освіти. Окремо взяті
проблеми в районах області розглядались
представниками регіонального центру та
вивчались на місцях, адміністрація закладів
отримувала
реальні
поради
щодо
їх
вирішення – і ми маємо результат.
Маю сказати, що рейтинг цього року
досить високий, і наше завдання на наступний
навчальний рік – втримати його, а за
сприятливих умов і покращити. А це можливо
за консолідації зусиль усіх причетних до
процесу зовнішнього незалежного оцінювання.
 Вікторіє Павлівно, глибинна реформа
освіти відбувається в час, коли тривають
процеси децентралізації на рівні органів
місцевого самоврядування. Як поєднуються
ці процеси, як ви оціните рівень тих
опорних шкіл, які створено.
 Спільними зусиллями органів влади та
міжнародних донорів, які підтримують процеси
децентралізації в Україні, сприяючи розвитку
місцевих громад, ми створюємо такі опорні
школи, які стануть серцевиною освітніх
округів. За задумом міністерства, опорна
школа – це найпотужніший навчальновиховний комплекс (НВК) I-III ступенів у межах
територіальної громади, де зібрані кращі
педагоги і найсучасніша матеріально-технічна
база. Він розрахований на учнів 5-11 класів.
Тут вони зможуть поглиблено вивчати певні
предмети, відвідувати гуртки та спортивні
секції, готуватися до участі в олімпіадах,
вступу до ВНЗ, отримати профорієнтацію. Для
цього потрібна велика спільна робота органів
місцевого самоврядування і державної влади,
адже облаштування шкіл потребує значних
фінансових затрат.
 Вікторіє Павлівно, нещодавно Ви взяли
участь у спільному засіданні Президії

йдуть нам назустріч, без остраху проявляти
свою активну позицію – бо це робота на
прийдешнє покоління, на наше майбутнє, на
майбутнє нашої країни. Тому тільки поступ
уперед – активно, прогресивно, креативно.
 Щиро дякуємо Вам за розмову,
Вікт о ріє
Па влі вн о.
М аєм о
на ді ю,
ділитиметесь
своїми
планами
та
здобутками з нами і на майбутнє.
 Звичайно, залюбки, і Вам дякую.
Спілкувались
Ганна ПАНАСЮРА,
головний редактор журналу
“Освіта Сумщини”
Ірина ПАНАСЕНКО,
головний редактор газети
«Педагогічна трибуна»
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СВЯТО
ОСВІТЯН

ЗУСТРІЧ З ПРЕЗИДЕНТОМ
УКРАЇНИ

Унікальну можливість почути
привітання напередодні
професійного свята та оцінку
освітніх нововведень з уст
Президента України отримали
освітяни з усіх областей
країни.
Делегацію від Сумщини очолив
профільний заступник голови
облдержадміністрації Микола
Подопригора, до її складу ввійшли також
директор Департаменту освіти і науки Вікторія
Гробова, Сергій Осадчий, голова Сумської
обласної профспілки працівників освіти і науки
України, Юрій Нікітін, ректор Сумського
обла сн ого
інст итут у
п ісля дипл омн ої
педагогічної освіти, Лариса Тихенко, директор
Сумського обласного центру позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю,
Андрій Чортенко, директор
коледжу
Сум ськог о
нац іонал ьног о
аграр ног о
університету, Юрій Христій, директор ДПТНЗ
« Б і л о п і л ь с ьк и й
профе сійний
л іц е й
залізничного
транспорту»,
голова
Всеукраїнської
асоціації
працівників
професійно-технічної освіти, Кристина Шевич,
завідувач Сумського ДНЗ №18 «Зірниця»,
голова місцевого осередку Всеукраїнської
асоціації працівників дошкільної освіти, Ольга
Плотницька,
директор
Сумської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27,
Наталія Колоусова, директор Недригайлівської
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Недригайлівської селищної ради.
Глава
держави
Петро
Порошенко
обговорив із працівниками освітньої сфери з
усієї України актуальні питання, наголосив, що
Закон «Про освіту» відкриває шлях до
довгоочікуваної системної реформи галузі.
«Переконаний, що ви використаєте всі
прогресивні норми нового Закону задля
впровадження якісних змін у навчання дітей.
Усіх дітей без винятку. У новому Законі
закріплені імперативні гарантії навчання дітей
та молоді з особливими освітніми потребами.
Вони нарівні з іншими учнями в інклюзивному
освітньому середовищі будуть мати можливість
реалізувати свої таланти», – сказав Петро

Порошенко.
Президент відзначив важливість того, що
педагоги отримали вільний вибір форм,
методів і засобів навчання, що відповідають
освітній
програмі,
в тому
числі
з
використанням
найсучасніших
освітніх
технологій. Учитель, викладач отримує право
на педагогічну ініціативу, розроблення та
впровадження авторських навчальних програм,
проектів, освітніх методик і технологій.
«Освіта – це ключ до європейського
майбутнього України. Інвестиції в освіту – це
не є видатки державного бюджету, а це є
інвестиції, – зазначив керівник держави. – Не
маю жодного сумніву, що ми виростимо нове
покоління
освічених
українців,
які
прославлятимуть себе, рідний край та Україну
в усьому світі».
Петро Порошенко також повідомив про
заплановане подальше підвищення заробітної
плати вчителів у 2018 році. Глава держави
розповів, що було досягнуто домовленості і
вже передбачено в проекті Державного
бюджету на наступний рік виділення
520 мільйонів гривень на підвищення
кваліфікації
вчителів, які навчатимуть
першокласників нової української школи по
всій Україні.
Президент подякував вчителям за їхню
працю та привітав із професійним святом.
«Бути вчителем – це справжнє мистецтво.
Воно потребує таланту й наполегливості,
відповідальності та самопожертви»,
–
підкреслив Президент.
Вл.інф.
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ФОРУМ

ДІАЛОГ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО
УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Уперше в історії освітянської галузі Сумщини у форматі активного діалогу відбувся
Форум директорів загальноосвітніх навчальних закладів області.
Захід мав на меті обговорення стану справ
у освітній галузі, перспектив її розвитку,
окреслення проблем у контексті викликів часу
та визначення шляхів їх вирішення і зібрав
понад 400 учасників.
Відкрила Форум директор Департаменту
освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова.
Вона наголосила на важливості спілкування
адміністративної ланки, адже не всі директори
морально
та
психологічно
готові
до
ефективного упровадження реформ, дехто
відноситься до змін скептично. Та на часі
завдання важливі завдання – потрібно
організувати новий освітній простір відповідно
до
реформи
і
Державного
стандарту
початкової освіти. «Ми маємо започаткувати
двосторонній ефективний рух шляхом реформ,
щоб у кінцевому результаті діти мали не лише
знання, а й вміли їх ефективно застосовувати,
вміли учитись протягом усього життя», –
зазначила директор Департаменту.
У вітальному слові до учасників Микола
Клочко, голова Сумської обласної державної
адміністрації закцентував увагу на освітянських
здобутках області та наголосив на тому, що
саме директор навчального закладу робить
перші кроки в реформу, і за підтримки влади
усіх рівнів має бути створений якісний освітній
простір, доступ до якого матиме кожна
дитина.
У Форумі взяв участь народний депутат
України Олександр Сугоняко, він говорив про
реальні шляхи плідної взаємодії адміністрації з
владними структурами.
Із доповідями на Форумі виступили
науковці і практики: старший викладач
кафедри дошкільної та шкільної освіти
Сумського
ОІППО
Зоя
Декунова
–
«Упровадження нового Державного стандарту
початкової загальної освіти в загальноосвітніх
навчальних закладах з 01 вересня 2018 року»;
директор Шосткинської спеціалізованої школи
І ступеня №13 Шосткинської міської ради
Валентина Балицька – «Нова українська
школа і підготовка вчителя»; заступник
директора
з
науково-експериментальної
роботи Інституту педагогіки Національної
академії педагогічних наук України, кандидат

педагогічних
наук,
старший
науковий
співробітник Тетяна Засєкіна – «Пілотний
проект Нової української школи: зміст і
методика»; завідувач кафедри освітніх та
інформаційних технологій Сумського ОІППО,
кандидат технічних наук, доцент Лариса
Петрова – «Нові горизонти професійного
зростання педагога; методист з інклюзивного
навчання Сумського ОІППО Наталія Калюжна
– «Організація інклюзивного навчання дітей з
особливими
освітніми
потребами
в
загальноосвітніх навчальних закладах».
Навчально-методичним центром психологічної служби Сумського ОІППО серед
учасників заходу проведилось інтерактивне
опитування
директорів
загальноосвітніх
навчальних закладів, результати якого були
озвучені
завідувачем
центру
Іриною
Марухиною.
Учасники Форуму (а захід склався у досить
цікавий діалог) погодились, що формат заходу
є ефективним в інформаційному плані.
Більш широко з усіма матеріалами заходу
можна ознайомитись на сайті департаменту
освіти
і
науки
Сумської
ОДА:
http://www.osvita.sm.gov.ua/index.php/
uk/986-pershi-kroki-ta-rezultati-na-shlyakhu-doosvitnoji-idiliji
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ІННОВАЦІЇ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ СТАРТАП:
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ

У Всеукраїнському педагогічному стартапі,
який відбувся 11-12 жовтня 2017 року в
Житомирській області, від Сумської області
взяла участь Ірина Удовиченко, проректор з
науково-педагогічної та методичної роботи
Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.
Як розповіла Ірина Удовиченко, програма
дводенного Всеукраїнського педагогічного
стартапу
передбачала
проведення
Всеукраїнського семінару «Всеукраїнський
конкурс
«Учитель
року»:
результати,
перспективи»
та
Всеукраїнської
школи
педагогічної
майстерності
переможців
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2017»
на
базі
навчальних
закладів:
м. Житомир, м. Бердичів, м. Коростень.
На
досягнення
мети
заходу
–
удосконалення
організації
конкурсних
випробувань та поширення досвіду кращих
українських учителів були спрямовані спільні
дії
учасників:
представників
25
адміністративних одиниць України – відповідальних
в
областях
за
організацію,
проведення конкурсу «Учитель року» та
педагогів навчальних закладів Житомирської
області.
Структурна модель семінару передбачала
реалізацію
теоретичного,
рефлексивного
(модератор – Артеменко О.А., начальник
відділу організації масових заходів Інституту
модернізації змісту освіти МОН України) та
практичного (модератор – Басюк С.В.,
начальник
управління
освіти
і
науки
виконавчого комітету Бердичівської міської
ради) модулів.

Програмою
школи
педагогічної
майстерності було передбачено організацію
«Творчих майстерень сучасних учителів», у
рамках яких переможці Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2017» презентували
(у формі майстер-класів) свої педагогічні
практики, зокрема: Шатківський В.М., учитель
інформатики Житомирської загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
№30
(номінація
«інформатика»);
Біжан
Т.В.,
учитель
початкових класів Коростенської міської
гімназії
(номінація
«початкові
класи»);
Пудрій Н.Г., учитель біології, директор
Бердичівської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів №12 (номінація «біологія»).
Учасники заходу не стали сторонніми
спостерігачами, вони були залучені до: роботи
в динамічних групах, реалізації комп'ютерних
практик, участі в майстер-класах, проведенні
тематичних дискусій, червоною лінією яких
стало
обговорення
питання
реєстрації
учасників Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2018» у номінаціях: «Українська мова
та література», «Німецька мова», «Фізика»,
«Фізична культура», що триватиме до
22 жовтня 2017 року.
Відповідно до модулів, учасники отримали
тематичні матеріали.
Перебування на Житомирщині запам'ятаюється ще й відвідуванням визначних місць,
пов’язаних з історією та людьми цього краю:
Музею космонавтики, Будинку-музею Сергія
Корольова, музею єврейства, Кляштору Босих
Кармелітів тощо.
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ІННОВАЦІЇ

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА –
НОВІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ

Нова українська школа – тема актуальна
не тільки для освітянського простору чи
українського суспільства загалом, а й для
зарубіжних партнерів України, які прагнуть
розвитку нашої держави. 24-25 жовтня 2017
року Міністерством освіти і науки України
спільно з інститутом модернізації змісту
освіти, Всеукраїнським фондом «Крок за
кроком» та організацією «Культур Контакт
Австрія» у рамках запровадження проекту
Державного
стандарту
проведено
Міжнародний семінар «Нова українська
школа – нові підходи до навчання і
викладання». У роботі семінару взяли участь
представники
СОІППО,
автори
цього
матеріалу: Зоя Декунова, Алла Лавська –
тренери вчителів пілотних шкіл області.
Відкриваючи семінар, міністр освіти і
науки України Лілія Гриневич повідомила, що
новий
Державний
стандарт
початкової
загальної освіти найближчим часом має бути
затверджений. Передбачається, що з 1
вересня 2018 року за ним навчатимуться усі
діти, які підуть у перший клас.
Вона нагадала, що пілотування нового
стандарту відбувається у 100 закладах
України.
Міністр освіти зазначила: «Створення
нового стандарту початкової освіти – це був
складний
крок,
який
передбачав
переосмислення
і
застосування
нових
підходів. Ми мали вирватися з прокрустового
ложа тільки виключно знань. І, гадаю, нам це
вдалося. У майбутньому, можливо, ще будуть
зауваження до стандарту, бо ми всі ростемо,
змінюємося, але той документ, який є
сьогодні, – він справді інноваційний і він
надихає».
Водночас, за її словами, новий зміст
освіти – це лише одна з частин Нової
української школи. Не менш важливими є
підготовка
вчителів
та
нове
освітнє
середовище.
«Усі вчителі, які працюють в експерименті,
добре розуміють, що робота за методиками
діяльнісного
і
проблемно-пошукового
навчання є значно напруженішою. І ці
методики можна втілювати, лише коли маєш
відповідні умови для такого навчання. Тож,
перед нами стоїть масштабне завдання –
поширити новий досвід з 1 вересня
наступного навчального року для 22 тисяч

вчителів, які братимуть 1 клас, і на 22 тис
класних кімнат, де вчитимуться діти», –
відзначила Лілія Гриневич.
Заступник
міністра
Павло
Хобзей
наголосив, що завершується робота над
навчальними програмами для початкової
школи,
які будуть представлені для
громадського обговорення. Також, заступник
міністра анонсував дистанційний курс, який
буде впроваджено з 2018 року і стане одним
з етапів перепідготовки вчителів до роботи в
Новій українській школі в 2018-2019 навчальному році.
Для обговорення стану реалізації проекту
Державного стандарту початкової загальної
освіти учасниками семінару (керівники,
заступники керівників, вчителі, тренери) були
створені робочі групи, які очолювали автори
нового стандарту. Результати обговорення
були озвучені всім учасникам міжнародного
семінару.
25 жовтня тренерами Хельгою Шахінгер,
Сюзаною
Френшляг
(університетський
Коледж з підготовки вчителів, Австрія) Юлею
Найдою, Ольгою Банах (Всеукраїнський фонд
«Крок за кроком») для тренерів Нової
української
школи проведено тренінги:
«Кооперативне навчання», «Врахування теорії
множинного
інтелекту
у
плануванні
інтегрованого навчання».
За
результатами
роботи
учасники
отримали сертифікати Міжнародного тренінгу
тренерів «Нова українська школа – нові
підходи до навчання і викладання».
Зоя ДЕКУНОВА,
Алла ЛАВСЬКА
тренери вчителів пілотних шкіл
області
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РЕФОРМА

ОПОРНА ШКОЛА –
ЧАСТИНА РЕГІОНАЛЬНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
умовами функціонування та розвитку опорних
шкіл в сільській місцевості.
Відбувся дієвий обмін думками між
учасниками семінару під час консультативного
діалогу за темою зібрання, в якому взяли
участь:
Колоусова
Н.І.,
директор
Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Недригайлівської
селищної ради; Білоус С.М., директор
Боромлянського навчально-виховного комплек
-су: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів –
дошкільного
навчального
закладу
Боромлянської сільської ради Тростянецького
району;
Гур’янова
Т.О.,
директор
В.Чернеччинської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів Сумської районної ради; Бойко Н.В.,
директор КЗ Березівської сільської ради
«Березівський навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, –
дошкільний навчальний заклад «Веселка».
Особливу
зацікавленість
присутніх
викликав майстер-клас «Система планування
роботи опорного навчального закладу з
урахуванням напрямів його діяльності та
специфіки
регіонального
освітнього
середовища»
директора
В.Сироватської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Сумського
району Нечипоренко З.О.
Учасників обласного семінару привітали
учні В.Сироватської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів – учасники гуртків, хорових
студій, ансамблів, які діють у навчальному
закладі.
За результатами заходу директорам
опорних шкіл надані методичні рекомендації.
Вл. інф.

На базі В.Сироватської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів Сумської районної ради
відбувся обласний семінар директорів опорних
шкіл за темою «Організаційно-педагогічні
умови функціонування опорної школи в
сільській місцевості».
Участь у семінарі взяли директори опорних
шкіл об’єднаних
територіальних
громад
Сумського,
Тростянецького,
Охтирського,
Недригайлівського,
В.Писарівського,
Білопільського, С.Будського, Ямпільського
районів у загальній кулькості 18 осіб, опорних
шкіл Сумського району.
Захід відкрила Перлик В.В., методист з
управлінської діяльності КЗ СОІППО, яка
наголосила
на
необхідності
зустрічати
директорів опорних шкіл у рамках обласних
семінарів, під час яких учасники мають змогу
не тільки розширити свої знання з питань
роботи опорних шкіл, відповідно до нового
Закону України «Про освіту», Концепції Нової
української школи, але й на практиці кращих
навчальних
закладів
ознайомитись
із
сучасними підходами до роботи опорного
навчального закладу в умовах розвитку
регіонального освітнього середовища.
З розвитком освіти Сумського району в
умовах децентралізації присутніх ознайомила
завідувач методичного кабінету відділу освіти
Сумської райдержадміністрації Назарова О.І.
Окрім того, Перлик В.В. ознайомила
присутніх
із
нормативно-правовим
забезпеченням діяльності опорних навчальних
закладів
та
організаційно-педагогічними
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СЛОВО
ПРО КОЛЕГУ

ІСТОРІЯ ОДНІЄЇ ВИШИВАНКИ

Коли
педагог
уособлює
простір,
то що відбувається?
Розкриваються
таланти і здібності
кожної дитини, бо
той, хто потрапляє в
простір такого педагога… стає людиною
із власним баченням
світу і своїм місцем
у ньому.
Я про педагогаорганізатора-методиста
КУ
СМР
Сумської
спеціалізованої школи І ступеня № 30 «Унікум»
Анну Миколаївну Бойко. Це вона придумала і
реалізувала (зрозуміло, що з допомогою
колег)... Що? Цей надзвичайно дивовижний
світ простору свободи високоінтелектуальної
думки цієї школи, що зветься «Країна
Мудрогномія».
Це не просто дитяче об’єднання, якому
багато років, а орган (увага!) дитячого
соуправління навчальним закладом. До речі, зі
своїм статутом і… виборами. Справа в тому,
що країною керує Рада «Мудрогномії», а до
неї обираються учні 3-4 класів. І вибори
відбуваються настільки прозоро, що повчитися
б усім дорослим. Представника обирає клас. І
цей
же
клас обговорює кандидатаоднокласника. (От би всім нашим нардепам
пройти через такі вибори. Цікаво, якою б була
тоді Верховна Рада, якби вона обиралася за
таким принципом?).
Але чи реально було б втілити в життя
такий задум, якби не внутрішній простір
інтелектуальної свободи, польоту думки,
фантазії,творчості, постійного пошуку і
пізнання світу?
Маленька деталь розкриває все і пояснює
надзвичайно багато. Подружжя Бойко кожні
канікули кудись вирушають у подорож. І
особливо полюбляють справжні базари, де
можна придбати вироби зі скла, через яке, за
їх твердженням, можна побачити цікавий світ,
а також різноманітні дзвони і дзвіночки, які
вони колекціонують. Причому глава сім’ї
відшукує їх за голосом, бо вже на практиці
переконався, що кожен, навіть найменший
дзвіночок, має свій.

І от на знаменитому Косівському базарі
(Івано-Франківська область)
вони знайомляться з дивовижною жінкою
– Параскою Петрівною. 86-річній жительці
села Черганівка сподобалося подружжя – і
вона запросила їх у гості, щоб «віддати в руки
добрим людям» особливі дзвоники, для коня.
(Саме їх тримає на фото Анна Миколаївна).
Параска Петрівна розповіла про кожний з них,
про їх голоси.
Комунікабельна жіночка із Сум (наша Анна
Миколаївна) так сподобалася Парасці Петрівні,
що вона за чисто символічну суму
запропонувала вишиванку, яку вона створила
власними руками для дочки. Але та в місті –
«і навіщо така неймовірна блуза, куди
вдягнути, а щоб лежало у квартирі навіщо?».
«Я вдягнула, – згадує Анна Миколаївна, –
і відчула себе жінкою. Не просто жінкою. Ні,
українкою. Не так. Якийсь зв’язок зі світом
відчула. Немов у цій вишиванці крила є. Мене
це так вразило, що й знімати не хотілося».
Вдома
Анна
Миколаївна
вдягнула
вишиванку перед дзеркалом і зрозуміла –
перешивати її не можна, вкорочувати також,
бо це – Справжня Сукня, неймовірна,
дивовижна у своїй красі й історії життя її
автора.
«Я наважилася на те, щоб вишити низ,
самій, хоча до цього ніколи не вишивала.
Спочатку розібралася з кожним знаком,
кожним оберегом – що то значить. Потім
довго шукала нитки, підбирала за кольором і
якістю. Довго шукала. Знайшла вже тоді, коли
майже втратила надію, що зможу віднайти
наближені до тих, що вже творять свою
розповідь на полотні. І ось тепер вчусь
майстерності і відразу творю, продовжуючи
справу Параски Петрівни» – розповідає Анна
Миколаївна і показує як це продовжити чужу
справу, за яку ніколи не брався, і яка
перетворюється на інший світ, через який вже
пізнаються люди.
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Людмила ГОВІЙНА,
журнал іст,
керівник
г уртка
«Літературна діяльність»
КЗ
Сумської обласної ради – обласний
центр позашкільної освіти та роботи
з талановитою молоддю
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ВІД МУЗИКИ – КРАСА
І НАСТРІЙ
Сумчанка, знаний у світі музики педагог і новатор,
Віталіна ГУКОВА отримала Президентську стипендію.

Віталіна Гукова
Завідувач відділом музично-теоретичних
дисциплін дитячої музичної школи №1 Віталіна
Гукова отримала Президентську стипендію.
Символічно й знаково, що високу нагороду
Віталіна Володимирівна отримала напередодні
Міжнародного дня музики, який за ініціативою
ЮНЕСКО відзначається в усьому світі
1 жовтня.
Вручення Президенської відзнаки Віталіні
Гуковій відбулося 30 вересня у колі учнів та
колег, під час церемонії відкриття цьогорічного
сезону дитячої філармонії. Почесне свідоцтво
вручила заступник начальника відділу культури
та туризму Сумської міської ради Людмила
Пєхова. Вона відзначила, що творчий шлях
Віталіни Володимирівни – це постійний пошук
нових
методів
викладання
музичнотеоретичних предметів. У її активі – 40-річний
досвід роботи викладачем, вдячні й талановиті
учні
та
оригінальні
музично-теоретичні
розробки.
У
бліц-інтерв`ю
для
ЗМІ
Віталіна
Володимирівна повідомила, що її основний
доробок,
власне за що вона отримала
Президентську
стипендію,
–
створення
«Робочих зошитів-посібників з української та
зарубіжної музичних літератур». Увесь курс
включає у себе 11 зошитів, з ними учні та
викладачі музичних шкіл по всій Україні
працюють під час уроків, також там є цікаві
вправи для самостійної роботи, домашніх
завдань.
Після навчання в Сумському музичному
училищі, а потім у Київській державній
консерваторії ім. П.І.Чайковського 25 років

вона викладала музично-теоретичні дисципліни
у Сумському музичному училищі, а 8 років (з
1985 по 1993 роки) набувала безцінного
досвіду на посаді завуча. Робота приносила
радість, адже кожного дня мала можливість
спілкуватися із здібними та талановитими
студентами. Не тільки навчала і виховувала їх,
а й вони навчали мене, спонукаючи постійно
шукати відповіді на складні життєві питання.
Дуже приємно, що майже в кожній музичній
школі Сумської області працюють наші
вихованці, а більше 20 теоретиків, що
продовжили навчання в консерваторіях,
роз'їхалися по всій Україні.
– Починаючи з 2002 року, викладаю
історію музичної літератури в Сумській
музичній школі №1, – зазначає президентська
стипендіатка, – відразу з’ясувала, що
програма застаріла. Усі підручники написані
російською мовою, датовані 50-ми роками
минулого сторіччя, про українських музикантів
інформації – мінімум. Тому розпочала
створювати підручники, які були б сучасні, а
головне – щоб учні знали та пишалися
українськими композиторами та митцями.
Музика
для
Віталіни
Володимирівни
Гукової – це постійне натхнення, це бажання
творити заради краси мелодій і створення
аури звуків.
Ірина ПАНАСЕНКО
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СЕМІНАРИ

ТЕОРІЯ, ОБМІН ДОСВІДОМ,
МАЙСТЕР-КЛАСИ

На
базі
Рябушківського
навчальновиховного комплексу: загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
Лебединського району відбувся обласний
семінар «Формування проектно-технологічних
компетентностей учнів на уроках трудового
навчання та в позакласній роботі».
Участь
у
семінарі
взяли
учителі
Білопільського,
Буринського,
Липоводолинського, Лебединського, Недригайлівського,
Охтирського, Тростянецького районів та міст
Суми, Конотоп, Лебедин, Охтирка – всього 28
осіб.
Урочисто захід відкрили: Легкий І.І.,
заступник
голови
Лебединської
райдержадміністрації та Шолудько І.М.,
сільський голова Рябушківської сільської ради.
Досягнення освітян Лебединського району
представили: Дудченко Л.П., начальник відділу
освіти Лебединської райдержадміністрації;
Сагайдачна
Н.М.,
завідувач
районного
методичного кабінету відділу освіти Лебединської райдержадміністрації та Білоножко І.І.,
методист районного методичного кабінету
відділу
освіти
Лебединської
райдержадміністрації.
Директор
Рябушківського
навчальновиховного комплексу: загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад
Лебединської районної ради Солоха В.П.
проаналізував сучасний стан викладання
трудового навчання у їхньому навчальному
закладі.
Учасників обласного семінару привітали
учні навчального закладу. Змістовною та
цікавою була екскурсія до краєзнавчого
музею навчального закладу.
У рамках роботи семінару присутніх
ознайомили з методичними рекомендаціями з
формування
проектно-технологічних
компетентностей учнів на уроках трудового

навчання.
Плідно пройшов майстер-клас «Технологія
ажурного
випилювання
ніхромовою
дротиною» учителя трудового навчання
Рябушківського навчально - виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад Лебединської
районної ради Кормільця О.В. Особливу
зацікавленість викликало проведення та
обговорення уроку трудового навчання у
6 класі за темою: «Виготовлення рамки для
фото» учителя трудового навчання цієї школи
Кормільця О.В.
Під час роботи семінару працювала
виставка творчих робіт учителів трудового
навчання та учнів Лебединського району.
«Круглий стіл» з обміну думками та
обговорення теми заходу пройшов на
затишному шкільному подвір’ї навчального
закладу. Учасники заходу отримали відповіді
на чисельні запитання щодо організації роботи
вчителів за оновленою програмою з трудового
навчання.
Учасники обласного семінару висловили
слова
вдячності
педагогам,
директору
Рябушківського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільного навчального закладу та РМК
Лебединського
району
за
проведення
змістовного,
пізнавального
заходу
на
високому організаційному та методичному
рівні.
Ірина КОРЕНЕВА,
методист з трудового навчання
Сумського ОІППО

12

Вересень - жовтень 2017, № 9-10 (129-130)
МОНІТОРИНГ

ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ
ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО
ОЦІНЮВАННЯ 2017 РОКУ
У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
і вище результати області з усіх предметів
знаходяться вище середнього рівня по Україні.
У п’ятірку регіональних лідерів область
увійшла завдяки результатам з української
мови і літератури, математики, біології, а з
географії область зайняла другу позицію.
Суттєвий
приріст
рейтингових
місць
спостерігається з біології, англійської мови,
фізики, проте, результати із цих предметів
залишаються недостатньо високими, що
повторює тенденцію минулого року.
Серед навчальних предметів, які складали
учасники у 2017 році, найкращими виявились
результати з географії, української мови
і літератури, хімії, найгіршими – з фізики.
За показником «не склав» друге місце по
Україні Сумська область зайняла з української
мови і літератури, історії України та географії.
Загальною тенденцією стало зменшення
кількості учасників, які не подолали поріг
«склав/не
склав» з української
мови
і літератури, історії України, математики,
фізики, географії, англійської мови.
З метою отримання об’єктивної інформації
про результати складання випускниками
старшої школи загальноосвітніх навчальних
закладів ЗНО та побудови обласного рейтингу
успішності за предметами був проведений
детальний аналіз регіональних даних.

Зовнішнє незалежне оцінювання у Сумській
області проводиться протягом десяти років. Це
стандартизований загальнодержавний іспит,
який здійснюється з метою проведення
державної підсумкової атестації випускників
старшої школи загальноосвітніх навчальних
закладів;
проведення
оцінювання
за
рейтинговою шкалою 100-200 балів усіх
бажаючих навчатися у вищому навчальному
закладі;
забезпечення
та
утвердження
принципів відкритості та прозорості у
діяльності навчальних закладів; забезпечення
рівного доступу до якісної освіти.
Зовнішнє
незалежне
оцінювання
у
2017 році було проведено організовано, з
чітким дотриманням норм і вимог нормативноправових документів, а головне, якісно та на
високому рівні завдяки злагодженій співпраці
усіх залучених служб.
Важливим
кінцевим
результатом
проведення
зовнішнього
незалежного
оцінювання 2017 року стали аналітичні та
статистичні
матеріали,
які
опублікував Предметний рейтинг за результатами ЗНО
2016 та 2017 років
Український центр оцінювання якості освіти.
за
показником
«не склав»,%
На основі проведеного аналізу можна
констатувати, що результати
складання
зовнішнього 25
21,5
незалежного
оцінювання
16,7
учасниками у 2017 році 20
15,7
покращились
з
усіх
13 12,1
11,9
11,5
навчальних предметів, що 15
11,5
9,9 10,5
8,4
9,6
дозволило області зайняти
7,2
10
провідні позиції у загально4,5
4,1
4,7
українському рейтингу. П’яте
5
місце у загальноукраїнському
рейтингу
область
посіла 0
завдяки
результатам
з
Географія Українська
Біологія
Історія
Хімія
Математика Англійська
Фізика
мова та л-ра
України
мова
математики та біології.
За показником 160 балів
2016 2017
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Отже, українську мову і літературу в
області обрали 4904 випускники (79,5% від
загальної кількості учасників). Найбільша
кількість учнів, які не склали тестування, у
Глухівському районі (15,1%), найменша –
у м.Лебедин (1,1%). Слід відзначити м.Глухів,
де учнів, які не склали українську мову і
літературу, немає взагалі.
За показником 160 балів і вище найкращі
результати демонструють учні з міських
навчальних закладів. На першому місці м.
Ромни – 60%, які підвищили рейтингове місце
цього року на дві позиції, другому – м.Глухів
(56,9%), третьому – м. Суми (53,1%).
Найменше учнів, які отримали результат вище
160 балів, у Сумському районі (7,3%).
Щодо Лебединського і Конотопського
районів, де у минулому році зафіксовано
найнижчі результати з української мови і
літератури, кількість учнів, які не склали цього
року, зменшилась удвічі. По Лебединському
району втричі збільшилась кількість і тих осіб,
які склали тестування вище ніж на 160 балів.
Щодо Краснопільського району,
де
у
минулому році було лише 17,5% випускників,
які склали тестування вище за 160 балів,
позитивної динаміки за цим показником не
спостерігається (2017 рік – 11,7%).
Історію України складали 3 725 учнів
11-х класів (81% від загальної кількості
учасників). На перших місцях у антирейтингу
Середино-Будський (21,8%) та Лебединський
райони (21,5%), які, порівняно з минулим
роком, знизили свої результати та втратили
рейтингові позиції, проте кількість осіб, які
отримали 160 балів і більше, у цих районах
дещо підвищилась. Найменше учнів, які не
склали історію України, – у м. Ромни (3,2%).
За показником 160 балів і більше стабільно
високий
результат
продемонстрували
випускники шкіл м. Ромни (40,8%), які, як і
минулого року, займають лідерські позиції у

обласному
рейтингу.
Слід
відзначити
Путивльський район (34,8%), результат якого
покращився (із 11 місця посів 2), проте
кількість випускників, які не склали тестування,
є досить високою і у порівнянні з минулим
роком зросла на 5%. Хоча м. Конотоп займає
третю позицію із результатом 34,3%, що не в
значній мірі поступається Путивльському
району, проте кількість учнів, які не подолали
поріг, лише 5,7%.
Порівнюючи рейтинг із минулим роком,
зазначимо, що із трійки обласних лідерів
вибув м. Глухів (2 місце у 2016 році),
а показник 160 і більше зменшився на 4%.
Також слід відзначити позитивну динаміку
результатів Краснопільського району, який
очолив антирейтинг минулого року, а у 2017
році за показником «не склав» покращив
результат удвічі. Глухівський район також
показав покращення результатів за цим же
показником.
Математику складали в області 2660 учнів
11-х класів (83,1% від загальної кількості
учасників). Найбільше випускників, які не
подолали поріг, у Глухівському районі – 46%,
який погіршив свій показник у порівнянні з
минулим роком удвічі та Краснопільський
район – 30%, у якого позитивної динаміки
рейтингових позицій не спостерігається. Слід
звернути увагу й на те, що учнів, які отримали
понад 160 балів, у цьому районі незмінна
кількість порівняно з минулим роком (близько
7%). Найкращий результат продемонстрували
випускники
загальноосвітніх
навчальних
закладів м. Конотоп (2,4%), м. Глухів (3,2%)
та м. Суми (5,8%).
Слід відзначити позитивну динаміку
результатів Конотопського району, який
минулого року продемонстрував найнижчі
результати з математики, проте у 2017 році
кількість випускників, які не подолали поріг, у
районі в 2,5 рази менше, при цьому, кількість
учнів, які отримали 160 балів і більше, більше
у 12 разів.
За показником складання випускниками
зовнішнього незалежного оцінювання на
160 балів і більше слід відзначити м. Конотоп
(41,7%), який цього року є лідером, оскільки
одночасно має найменшу кількість осіб, які не
склали
тестування.
Путивльський
і
Шосткинський райони також мають високі
місця за зазначеним вище критерієм, проте, їх
кращі результати зумовлені тим, що тест з
математики складала невелика кількість учнів
(25 та 27 учнів відповідно).
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У 2017 році із семи випускників, які
отримали максимальний результат 200 балів,
п’ять – з математики (троє з навчальних
закладів обласного центру: два учні, які мають
найвищий
результат,
є
випускниками
Олександрівської гімназії, один учень –
із Сумської спеціалізованої школи I-III ступенів
№1 імені В.С. Стрельченка та двоє учнів є
випускниками
Шосткинського
навчальновиховного комплексу: спеціалізована школа
І-ІІ ступенів – ліцей).
Серед предметів природничого циклу
біологія є найбільш обираним предметом в
області, складали її у 2017 році 2 174
випускники (77,2% від загальної кількості
учасників), що на 5% більше за минулий рік.
Лідерами антирейтингу за показником «не
склав» є Конотопський та Буринський райони,
де близько 23% одинадцятикласників не
склали тестування з предмета. При цьому
кількість учнів, які отримали 160 балів і
більше, у цих районах є доволі низькою (10 –
8%). Найменша кількість учнів, які не склали
тестування з біології, – у м. Лебедин (2%),
а у Липоводолинському районі такі випускники
взагалі відсутні.
Лідерами
в
обласному
рейтингу
за показником 160 балів і більше є м. Ромни
(42,4%) та м. Суми (33,2%), які залишились на
перших позиціях, при цьому підвищили свої
показники. Знизив свої позиції за цим
показником Охтирський район, який займає
останнє місце у рейтингу із результатом 4,8%,
проте, у 2016 році результат з даного
предмету був найкращий серед інших районів
області.
Максимальний
рейтинговий
бал
200 отримав випускник Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів №6.
Зовнішнє
незалежне
оцінювання
з
англійської мови у 2017 році склали
1560 старшокласників (83,6% від загальної
кількості). Найбільше учнів, які не подолали
поріг з цього предмета, – у Недригайлівському
(36%) та Сумському (34,6%) районах, які
погіршили результати минулого року у 2 рази,
зайнявши найвищі місця антирейтингу. У
м.Глухів,
Великописарівському,
Краснопільському, Лебединському та Путивльському
районах учнів, які не подолали поріг, немає, а
у Конотопському районі – їх найменше (1%).
За показником 160 балів і більше у
обласному рейтингу Путивльський район зберіг
позиції лідера і майже удвічі підвищив
результат попереднього року. Проте, даний
результат отримали сім учнів із дев’яти, які

складали англійську мову. Удвічі покращились
результати і м. Лебедин – це друга позиція
рейтингу (40,7%). Слід зазначити, що м. Суми
(36,4%), м. Глухів (30,9%), м. Ромни (30,2%),
м. Конотоп (27,8%) зайняли в обласному
рейтингу позиції нижчі за лідерські, проте,
англійську мову тут обирає більше третини
випускників. У Буринському, Глухівському,
Конотопському, Лебединському районах учнів,
які отримали результат 160 і більше немає,
проте, даний предмет обирають лише
10% випускників.
Найвищий бал 200 із англійської мови
отримав один випускник
Олександрівської
гімназії м. Суми.
У 2017 році спостерігається збільшення
кількості
випускників,
які
обирають
географію, склали даний предмет 1455 учнів
11-х класів (87,3% від загальної кількості
учасників), що майже на 8% більше за
минулий рік. Найбільше учнів, які не подолали
поріг, – у Путивльському (13,3%) та
Сумському (12,5%) районах, найменше –
у Кролевецькому та Роменському районах
(1,8% та 1,9% відповідно).
За показником 160 балів і більше у
обласному рейтингу лідером є Глухівський
(71,4%) та Лебединський (55,5%) райони,
проте, у минулому році у Лебединському
районі осіб, які отримали даний результат, не
було взагалі. Слід відмітити, що випускників,
які б не склали тестування з географії, у цих
районах немає.
Серед предметів, які старшокласники
обирають для складання ЗНО, фізика є
найменш
обираним.
Поступово
фізику
відмовляються
встановлювати
конкурсним
предметом вищі навчальні заклади, розуміючи,
що рівень її викладання у школі не є таким,
якого вони потребують.
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У 2017 році фізику склали в області
574 учні 11-х класів (82,2% від загальної
кількості). Порівняно з минулим роком
результати
покращились
(майже
на
5% зменшилась кількість осіб, які не
подолали поріг).
В обласному рейтингу результатів лідерами
антирейтингу є Недригайлівський (40%) та
Кролевецький
(35,7%)
райони,
а
у
Ямпільському районі таких осіб найменше.
За показником 160 балів і більше на
перших позиціях Конотопський (50%) та
Шосткинський (33,3%) райони, м. Шостка
(30,9%) та м. Конотоп (30,3%).
Роменський район, який отримав у
минулому році найнижчі результати, цього
року не має осіб, які б не склали тестування,
проте і ті, хто отримав понад 160 балів,
відсутні.
Хімія серед предметів природничого циклу
також є найменш обираною, оскільки вищі
навчальні
заклади
встановлюють
даний
предмет конкурсним на обмежену кількість
спеціальностей.
У 2017 році хімію складали в області
440 випускників (72% від загально кількості).
Найбільше осіб, які не склали даний предмет, –
у Шосткинському районі (66,6%), найменше –

у м. Конотоп (5,7%), а у м. Лебедин та
м. Глухів такі учні відсутні.
За показником 160 балів і більше в
обласному рейтингу лідерами є м. Лебедин
(50%), м. Глухів (44,4%), м. Суми (43,7%), їх
показники цього року значно покращились.
Серед районів слід відзначити Кролевецький
(40%), який покращив свій результат майже
удвічі. Найгірший результат мають Сумський
(10,5%) та Охтирський (11,1%) райони, а у
Глухівському, Краснопільському, Лебединському, Липоводолинському, Недригайлівському
районах таких учнів взагалі немає.
Проведений аналіз статистичних даних
результатів ЗНО дає можливість виокремити
особливості предметних позицій. Зрозуміло,
що для того, щоб оцінити ситуацію у межах
кожної територіальної одиниці, необхідно
більш детально та глибше проаналізувати стан
якості освіти у кожному районі та місті,
продовжити
моніторинги
аналогічних
результатів,
щоб
розробити
об’єктивні
управлінські рішення.
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завідувач навчально-методичного
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зовнішнього незалежного оцінювання
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ДЕНЬ
ЗАХИСНИКА
УКРАЇНИ

УКРАЇНА ДЛЯ КІБОРГА
БУЛА ПОНАД УСЕ
Щойно у сумському видавництві «Мрія» побачила
світ нова книга відомого письменника і журналіста Петра
Нестеренка «І повернувся білим журавлем…». Вона
розповідає про активного учасника Революції Гідності,
бійця російсько-української війни на сході України, Героя
України Сергія Табалу, який загинув у листопаді 2014 року,
тримаючи оборону із звідусіль обстрілюваної вежі
Донецького аеропорту.

Сергій Табала –
наймолодший кіборг
(йому й дев’ятнадцяти
ще
не
виповнилося),
безстрашний, рішучий, але в усьому правильний,
ідейний і благородний. Дещо неслухняний на
перший погляд, але розумний, безмежно
порядний і відповідальний. Таким для своїх
рідних, друзів, знайомих закарбовується в
пам’яті юний і незабутній Герой України Сергій
Табала із позивним «Сєвєр».
Безсумнівно,
багатьом
читачам
запам’ятаються слова наймолодшого кіборга,
вміщені на самому початку книжки: «Досить
бачити Україну сумною, вона розквітне, як
ошатна Пані, вдягне найкращу сукню та стане
колискою-домівкою для моїх дітей»; «Якщо не
ми, то хто? Якщо не зараз, то коли?.. Я
готовий загинути за мою Україну і жалкую
лише про те, що можу зробити це тільки один
раз»; «Я мрію про шляхетну й горду Україну, і
нас
таких,
молодих
і
рішучих,
уже
достатньо…».
Ці слова стали крилатими. І вони яскраво
засвідчують про те, що у юного Сергія Табали
ще змалечку проявилися нотки патріотизму,
любові до України. А коли підріс, він не міг
байдуже сидіти і спостерігати за тим
безладдям, що діялося в країні, за тим, як
політики-красномовці і казнокради розтягають,
роздягають Україну, виявляючи на словах
палку любов до України-неньки, а насправді…
«Ось цього, – як справедливо зазначає автор,
– не міг терпіти юний патріот. Ось чому вже в
п’ятнадцять
літ
він
прихилився
до
націоналістичного табору, ось чому в нього все
частіше
народжувалася
думка:
«Хочеш
перемагати – дій! Така логіка бою». І він діяв,
боровся. Хотів добитись правди, хотів
щасливої,
заможної
України».
Читаючи
художньо-документальну повість «І повернувся

білим журавлем…», відчуваєш, яку велику
пошукову роботу провів автор, аби зібрати
матеріали і прекрасно написати ось такий
безцінний твір, який, безумовно, відіграє
вагому роль у національно-патріотичному
вихованні молоді. І це особливо важливо в наш
сьогоднішній неспокійний час коли ще й досі
триває російсько-українська війна на сході
України і на якій гинуть молоді, здорові люди.
Гинуть, захищаючи нашу, українську, землю.
У Сумській школі №9 свято бережуть
пам’ять колишнього вихованця, Героя України
Сергія Табали. В книжці П. Нестеренка
наводяться слова директора цього навчального
закладу Григорія Сергійовича Петрюченка:
«Такі вихованці, як Табала, – золотий фонд
не тільки школи, а й усієї України. На моїх
очах виростав, мужнів цей хлопець: і зараз
бачу його перед собою – відкритого серцем і
душею, з мудрими очима, мов хоче щось
розповісти цікаве, сокровенне. Він був
доброю, скромною, вихованою молодою
людиною. Та важливо те, що в нього було
помітно виражене почуття патріотизму, любові
до України. Не задумуючись, поїхав у Київ, на
Майдан, де проявив організаторські здібності,
а потім подався захищати землі сходу України.
І загинув Героєм. Усім колективом нині
клопочемося,
щоб нашому навчальному
закладу присвоїли ім’я славетного випускника
Сергія Табали».
Авторові книжки «І повернувся білим
журавлем…» Петру Нестеренку довелося
бесідувати з багатьма вчителями Сергія Табали
і всі вони говорили про хлопця лише
якнайкращі слова. Ось, наприклад, що сказав
учитель
трудового
навчання,
наставник
«Сєвєра» Іван Васильович Товчко: «Серед
ровесників
Серьожа
виокремлювався
поміркованістю, вихованістю, прагнув знати
якомога більше, цікавився, як виготовити ту чи
іншу деталь. Був відвертим, прямолінійним,
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допитливим, мав струнку господарника. Дуже
турбувався про бабусю (їй було важко
матеріально), намагався допомогти в різних
справах. Одного разу прийшов до мене і каже:
«Розкажіть, Іване Васильовичу, як правильно
диван відремонтувати, а то в бабусі він уже
зовсім розпадається». Я порадив, як це
зробити, і він самотужки (а ще зовсім дитина!)
відремонтував той диван».
Такі ж теплі слова про свого вихованця
мовила і класний керівник, учитель географії
Сумської школи №9 Анжеліка Василівна
Забуга: «Відверто скажу: в школі він не
реалізував себе повною мірою. Вчителі
розуміли, що в нього інші від його ровесників
оцінки навколишнього світу, в нього завжди
були запитання філософського напряму, своє
мислення і бачення реального життя. Вже у
середній школі він хотів знайти себе, шукав
однодумців і не завжди їх знаходив. Умів
розрізняти, де чорне, а де біле. Не по роках
був дорослим, розумним, вихованим. Не терпів
хамства з боку оточуючих і сам не допускав
його.
Ще
п’ятнадцятирічним
хлопцем
він
захопився національною ідеєю, перечитавши
безліч книжок з філософії, історії, географії.
А позивний «Сєвєр», на мою думку, він
придумав саме тому, що в багатьох людей
слово «Сєвєр» асоціюється з жорсткими
умовами, перешкодами, які можуть подолати
лише такі сильні, сміливі і патріотичні люди, як
Сергій Табала. Він був справжнім інтелігентом.
В усьому. Навіть піджачок для нього був не
формою одягу, а його внутрішнім стилем».
А
викладач
Сумського
хімікотехнологічного центру ПТО Наталія Миколаївна
Корнелюк вирішила докладно ознайомитися з
життям-подвигом
свого
вихованця,
до
подробиць проаналізувала щоденник Сергія
Табали, який віддзеркалює у собі і

переживання
підлітка,
і
формування
громадянської позиції юнака, і пошук сенсу
особистого значення, і надто хвилюючі
роздуми про Україну та українську націю.
Автор наводить розповідь Н. М. Корнелюк:
«Цей щоденник я отримала з рук бабусі
наймолодшого кіборга – Людмили Анатоліївни
Шепотько. «Склейка папірців», як сам він
називав свої записи, дивує зрілістю думки,
пронизана
жагою
до
боротьби,
справедливості, а ще – жертовною любов’ю
до України та українського народу».
Перечитуючи тоненькі аркушики в клітинку,
я шукала відповіді, де ж звичайний сумський
хлопчина черпав той звитяжний патріотизм.
Допоміг мені у цьому сімейний альбом, який
люб’язно показала Людмила Анатоліївна. З
пожовклих фотографій на мене дивились
шляхетні обличчя їхнього родоводу –
Сальникови, Руденки.
«Я завжди мріяв бути «лицарем», завжди
хотів жити по совісті, моралі, чесності», – цей
запис
межує
з
романтизмом
вісімнадцятирічного
юнака
та
з
тими
чеснотами, що виховувалися, сповідувалися в
його родині…
У вирі трагічних подій для України, Сергій
чітко відчував гостроту політичної ситуації,
тому й у щоденнику, зазначав, що «Україна
стоїть на порозі «абхазького сценарію», треба
готуватися на схід…»
Свою книжку автор назвав художньодокументальною. І це підтверджується змістом
і формою її написання. Витяги з документів,
ліричні відступи дають нам змогу ще раз
переконатися, що за справу взявся істинний
майстер пера, досвідчений письменник. Ось,
наприклад, як він описує останні миті
короткого але героїчного життя свого героя:
«За стіною вежі чувся страшенний гул.
Атака ні на мить не припинялася. Та раптом
різкий гул у вухах одразу стих. Груди наче
стягнуло металевим обручем, не дихнути.
Чомусь подумав,
що це
передсмертні
судороги. І у свідомості, як у кіно, швидко
замерехтіли окремі картини короткого, але
вщерть наповненого змістом життя. Перший
удар у стіну, навіть чулися чиїсь віддалені
озлоблені
голоси.
Зрозумів:
«сєпари»
розпоясалися не на жарт. Хотілося крикнути:
«Ні, це не кінець! Я не піддамся! Я ще
поборюся за життя!», та не міг навіть
поворухнутися. А тут – другий удар. Сильний,
страшенний, фатальний. В очах замиготіли
іскристі промені і червоні плями. Зайнялися
вогняним сплеском. Нараз все зникає, хлопець
падає мертвим…
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Ось так ворожий снаряд, що під час
штурму влучив у пост «Правого сектору»,
зупинив серце відважного бійця, нашого
земляка, наймолодшого кіборга. Сталося це 6
листопада 2014 року…»
Залишилася пам’ять. «Сєвєру» присвоєно
звання «Почесний громадянин м. Суми», на
школі №9, де він навчався, та на будинку по
вулиці Харківській, 8, де мешкав зі своєю
бабусею, встановлені меморіальні дошки. Його
ім’ям названо одну із вулиць обласного центру
(колишня вулиця Паризької комуни) та зупинка
транспорту. А в листопаді 2016 року
Президент України Петро Порошенко присвоїв
юному сум’янину звання «Герой України».
Найвищу державну відзнаку за особисті
мужність і героїзм, незламність духу, виявлені
в
захисті
державного
суверенітету
та
територіальної цілісності України, Сергію
Табалі
(позивний
«Сєвєр»)
присвоєно
посмертно. 6 грудня 2016 року Президент
України вручив «Золоту Зірку» Героя України
бабусі Сергія Табали – Людмилі Анатоліївні
Шепотько, яка виховувала хлопця.
Хвилююче
відгукнулася
про
кіборга
учениця Сумської спеціалізованої школи №7
Арина Неженець: «Ми пишаємося тим, що
Герой України Сергій Табала, який народився
в Лебедині, свої дитячі роки, юнацькі роки
провів у нашому прекрасному місті Суми. Ми
вдячні його бабусі Людмилі Анатоліївні за те,
що виховала такого хороброго, безмежно
відданого Україні внука… Сергій Табала із
позивним «Сєвєр» був наймолодшим серед
загиблих бійців АТО, які були там із Сумської
області. І хоч час все більше віддаляє нас від
тієї страшної дати – дня загибелі «Сєвєра»,
пам’ять про нього назавжди залишиться в
серцях сум’ян, бойових побратимів і особливо
в людей молодшого покоління, яке добре
знало, багато в чому наслідувало і зараз
наслідує кіборга. Ім’я істинного Героя України
ніколи не повинне бути забутим».
Запам’ятовуються
добрі
відгуки
про
«Сєвєра» і викладача Сумського хімікотехнологічного
ПТО
Наталії
Корнелюк,
бібліотекаря, завідуючої музеєм цього ж
навчального закладу Світлани Низової, учнів
Сумської спеціалізованої школи №9 Юлії
Бондаренко, Євгенії Хорошун, Юлії Тюєвої,
Валерії
Бурятової
(випускниці),
голови
Сумського осередку Конгресу української
інтелігенції
Віктора
Казбана,
воїнадобровольця, депутата Сумської обласної ради
Семена Салатенка поетеси, громадської діячки
з Київщини Тетяни Домашенко, випускниці

Сумської ЗОШ №6 І-ІІІ ступенів, учасниці
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості
Віталіни
Матвєєвої,
завідуючого
музеєм
«Дзвони пам’яті» Сумської міської організації
ветеранів
України
Анатолія
Близнюка,
керівника
Сумського
осередку
штабу
національного визвольного руху «Правий
сектор» Сергія Супруна, полковника у
відставці Євгена Царицина, бійця Української
Добровольчої
армії,
волонтера
Олега
Лавренка, полковника, депутата обласної ради
Ігоря Науменка.
І цілком справедливо зазначає автор, що
хоч Герой України Сергій Табала із позивним
«Сєвєр» відійшов у вічність, та повернувся в
рідні краї білим журавлем…
Анатолій ГРИЗУН,
член Національної спілки
письменників України, кандидат
філологічних наук
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МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ –
СКЛАДОВА ЧАСТИНА
МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

ПРОЕКТИ

Міжнародний проект обміну молоддю – це
не тільки можливість удосконалити рівень
опанування іноземною мовою, підвищити
інтелектуальний потенціал учнів, а й розвиток
обдарованості особистості, яка усвідомлює
свою приналежність до сучасної європейської
цивілізації, чітко орієнтується в сучасних
реаліях. Це підготовка до життя, що є
провідним мотивом реформування освіти,
головним гаслом Нової української школи.
Коли дитина бере участь хоча б раз у
міжнародному проекті, вона вже ніколи не
буде такою, як була, бо відкриває світ,
повертається з іншим світоглядом і манерами.
А наша молодь варта закордонного досвіду й
ширших можливостей. Адже це шанс не тільки
познайомитися з іншою мовою, культурою, а й
можливість повідати про себе, довести, що ми
гідні поваги й шанобливого ставлення, це
змога поширити інформацію про Україну за
кордоном.
Таку нагоду для 18 учнів Сумщини вже
вкотре надала Польсько-Українська Рада
обміну молоді, профінансувавши черговий
проект «Відкриваємо спільне коріння за
допомогою театру форм» (“Odkrywamy
wspуlne korzenie poprzez teatr formy”) з
дотації Міністерства Fundacją Systemu Edukacji
Польщі, який було реалізовано у вересні цього
року в курортному містечку Поронін. Цей
проект надав хорошу нагоду взаємного
зближення молодих людей з України та
Польщі,
познайомитися
з повсякденним
шкільним життям та проведенням вільного часу
ровесників.
Це були 10 днів, що гармонійно поєднали
навчання та активний відпочинок. Виконуючи

різні інтерактивні вправи, діти вчилися
ораторському мистецтву, розвивали свої
навички творчо мислити й висловлювати
власну думку, а різнопланові креативні
завдання були зорієнтовані на розвиток
природних
обдарувань
дитини.
Адже
театральні постановки не тільки розважають
учнів, але й естетично виховують, сприяючи
вмінню співпереживати, створюючи відповідний
емоційний настрій, підвищують впевненість у
собі. Театр формує в учнів цілеспрямованість,
зібраність, взаємодопомогу. Спілкуючись в
імпровізованому театрі, діти вчилися бути
толерантними до однолітків, стриманими та
зібраними. І саме театральні імпровізації дали
можливість багатьом учасникам проекту
реалізувати свій творчий потенціал.
З неабияким ентузіазмом діти щодня
інсценізували найвідоміші казки світу, пісні,
моделювали різні цікаві ситуації, поринаючи в
атмосферу справжніх чудес і чарівних
перетворень. Творчий тандем української та
польської молоді, злагода та порозуміння
завжди допомагали юним акторам ввійти в
роль казкового героя й виконати цікаве
завдання, розкрити сюжетну лінію. Дзвінкими
й різнобарвними були народні вечори, процес
підготовки до яких дав змогу відшукати й
простежити спільне між українським і
польським народами. Майстерно і творчо
представила
себе
українсько-польська
інтеграційна група в заключній виставі «Ніч
купальська», яка об’єднала в собі традиції
святкування
двох
слов’янських
народів.
Захоплююче дійство заслуговувало на високе
визнання,
тож
глядачі
залишилися
задоволеними
піснями
та
танцями,
гумористичними
номерами
та
грою
костюмованих героїв.
Завдяки реалізації проекту «Відкриваємо
спільне коріння за допомогою театру форм»
діти потоваришували й знайшли собі справжніх
друзів, поглибили свої знання з історії України
та Польщі, представили рідну Сумщину у
звичаях
та
традиціях,
з’ясували
й
проаналізували спільне в культурному розвитку
наших народів. Аби добре розуміти одне
одного, підлітки спільно вивчали польську та
українськ у мо ву, щод ня збагачую чи та
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в д о ск о н а л ю ю чи с в о ї м о в н і н а в и чк и , а
підготовлені ними презентації про історію
розвитку українського та польського театрів
додали знань у галузі театру форм, і юні
актори вчилися застосовувати їх практично. За
словами учасників проекту, навички акторської
майстерності та перші театральні ролі у
виставах дали їм змогу відчути себе
справжніми
акторами,
творчо
самореалізуватися, допомогли втілити власне
бачення характерів дійових осіб та сюжетних
ліній.
Отже, ніхто не заперечить сьогодні того,
що українським дітям варто відкривати нові
горизонти, переймати те краще, що є за
кордоном, аналізувати побачене й змінювати

ДОСВІД

освітнє середовище разом з дорослими. Це
дасть змогу не знеохочуватися до навчання,
учитися впродовж життя. Участь у подібних
проектах дає знання, уміння й цінності, які
діти можуть використовувати для вирішення
життєвих ситуацій. Це допоможе сформувати
соціальну
компетентність
й
навчити
комунікувати з іншими людьми, дійти згоди,
працюючи в команді, самореалізуватися
майбутній особистості.
Любов ГРИЦАЙ,
заступник директора з НВР,
керівник групи
Катерина ОБІДЕЦЬ,
вчитель Великописарівської
спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯК ЗАСІБ ПОГЛИБЛЕННЯ ЗНАНЬ

Основне завдання сучасної школи полягає
в наданні змоги учневі осягнути внутрішню
логіку предмета, що вивчається; у ретельному
доборі навчального матеріалу за принципом
життєвої доцільності й функціональності; в
активізації ролі самостійного навчання. Для
успішної
реальної
діяльності
сьогодні
недостатньо знань і вмінь, необхідні ще віра в
себе, у свої сили, здатність ухвалювати
рішення, жити й працювати в колективі й
зосереджувати свої зусилля на конкретних
завданнях, виявляти проблему, формулювати
припущення й вести самостійний чи спільний
пошук способів її розв’язання.
Кардинальне оновлення змісту освіти в
Україні супроводжується розробленням і
практичним упровадженням новітніх освітніх
технологій, спрямованих на реалізацію ідей
Нової української школи: переорієнтацію на
компетентнісний підхід, розвиток уміння
співпрацювати у команді,
перехід на
профільне навчання тощо.
На створення умов для вмотивованого
вибору
учнями
біологічного
профілю
навчання,
свідомого
вибору
професії,
пов’язаної з використанням біологічних знань
зорієнтована навчальна програма для класів з
поглибленим вивченням даного предмета.
У навчанні біології та екології провідну
роль
відіграє
пізнавальна
діяльність,
спрямована
на
оволодіння
методами
наукового пізнання, яка реалізується через
лабораторні дослідження,
практичні та

лабораторні
роботи,
дослідницький
практикум, проекти.
Особливістю
навчально-дослідницької
діяльності учня є суб'єктивне відкриття нових
знань на основі індивідуальної актуалізації
попередньо засвоєних ним же знань і вмінь,
уведення їх до особистісного пізнавального
простору. Формування науково-дослідницьких
вмінь у школярів – процес складний і
довготривалий. Він не виникає на порожньому
місці і не розвивається сам по собі. А тому
завдання вчителя – поступово і методично
формувати дослідницькі навички, здійснюючи
постійний контроль за виконанням учнями
науково-дослідницьких робіт; аналізувати і
виправляти помилки; визначати найкращі,
найефективніші шляхи виконання роботи,
розділити її на певні складові та розділи,
навчаючи учнів поєднувати дослідницьку
діяльність з науковою, а також з'ясовувати
можливості
подальшого
застосування
результатів роботи.
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Процес дослідження має індивідуальний
характер і відбувається за такою схемою:
вибір теми – складання плану роботи –
підбір джерел і літератури – знайомство з
джерелами і складання на їх основі плану
написання дослідження – відбір та оцінка
фактів – обробка та систематизація зібраного
матеріалу – написання роботи – її
рецензування і доопрацювання – остаточне
редагування та оформлення – захист роботи.
Вибір теми передбачає врахування
актуальності
проблеми,
ступінь
її
розробленості, наявність джерел і літератури,
пізнавальних
інтересів
і
можливостей
школярів.
Матеріали дослідження із конкретними
пропозиціями щодо певних дій та їх
наукового обґрунтування, а ще й з
результатами реалізації цих дій (звіт про їх
виконання),
мають
право
називатись
проектом.
Робота
над
науководослідницькими
проектами
передбачає
подальший розвиток творчої і пізнавальної

активності учня, діяльність направлена на
закріплення і розширення теоретичних знань,
поглиблене вивчення вибраної теми, і як
заключний етап навчання учнів. Певним чином
оформлений проект на екологічну тематику
може брати участь у Всеукраїнській учнівській
олімпіаді з екології.
На допомогу вчителю у проведенні
науково-дослідної діяльності із своїми учнями
Сумським
обласним
інститутом
післядипломної
педагогічної
освіти
проводяться
науково-практичні
семінари
(«Основи польових наукових досліджень з
біології», «Науково-дослідна діяльність в
організації навчально-виховного процесу з
біології, природознавства, екології, предмета
«Рідний край» тощо), методичні порадники;
організовуються засідання творчої групи,
публікуються методичні рекомендації.
Науково-дослідницькі роботи дають юним
дослідникам широкі можливості спробувати
себе
у
науковому
пошуку,
побачити
результативність
власного
дослідження,
відчути радість від успіху.
Тетяна ГОЛУБЕНКО,
методист з біології, екології,
природознавства та
основ здоров’я Сумського ОІППО

ТУРНІР

ЗМАГАННЯ ЮНИХ
ЕКОНОМІСТІВ ЗАВЕРШИЛИСЬ
ПЕРЕМОГОЮ «ОНІКСА»

На початку осені традиційно – вже
всьоме – стартував у Сумах обласний турнір
юних
економістів.
Цьогоріч
змагання
розпочались 12 жовтня на базі Навчальнонаукового інституту бізнес-технологій «УАБС»
Сумського державного університету.

На урочистому відкритті слова привітань
та побажання успіхів учасникам економічних
змагань
висловили
начальник
відділу
дошкільної,
загальної
середньої
освіти
Департаменту освіти і науки Сумської
обласної державної адміністрації Лариса
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Павловська, директор Навчально-наукового
інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського
державного університету Ірина Дьяконова,
завідувач кафедри фінансів, банківської
справи та страхування, професор, доктор
економічних
наук
Навчально-наукового
інституту бізнес-технологій «УАБС» Сумського
державного університету Інна Школьник.
Цього року до участі в турнірі
зареєструвалися 19 команд з міст Суми,
Охтирка, Конотоп та Краснопілля. Майже 100
учасників змагалися за звання кращої команди
юних економістів. Конкурсанти презентували
власний погляд на гострі економічні проблеми,
суспільно-економічні виклики та оптимальні
шляхи їх вирішення.
Тож, за результатами конкурсу кращими з
кращих є:
I місце – «Онікс» (Комунальна установа
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7
імені Максима Савченка Сумської міської
ради), керівник команди Ткаченко Наталія
Миколаївна.
II місце розділили між собою команди:

«Класика» (Комунальна установа Сумська
класична гімназія Сумської міської ради),
керівник команди Васильківська Світлана
Миколаївна; «Дивіденди» (Краснопільська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
Краснопільської районної ради), керівник
команди Манжула Ольга Іванівна.
III місце посіли
команди:
«Капітал»
(Комунальна
установа
Сумська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 імені
Героя України Олександра Аніщенка Сумської
міської ради), керівник команди Шапаренко
Інна
Жан ів на;
«Диле ма
пол оне ного» (Конотопська гімназія Конотопської
міської ради), керівник команди Хричіков
Олександр Юрійович; «Вега» (Комунальна
установа Сумська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №1 імені В. Стрельченка),
керівник команди Скриннік Лариса Олексіївна;
«Рух» (Конотопська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів №9 Конотопської міської ради),
керівник команди Алєксєєва Юлія Миколаївна;
«Де Сміт» (Комунальна установа Сумська
спеціалізована школа №10 ім. О. Бутка),
керівник
команди
Красуля
Валентина
Миколаївна; «Меридіан» (Комунальна установа
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№15 ім. Д. Турбіна), керівник команди Швачко
Віта Володимирівна.
Вітаємо з перемогою команди учнів та
вчителів, які їх підготували!
Бажаємо всім учасникам наснаги, творчого
натхнення й подальших перемог!
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Олександра КАЛЕНИК,
методист по роботі з обдарованою
молоддю СОІППО

ПРАВОВА ОСВІТА

ЗНАЮ! ДІЮ! ЗАХИЩАЮ!
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СКАРБНИЦЯ
ЗДОРОВ’Я

СТЕРЕЖІТЬСЯ, ГРИП

За даними Центру грипу та ГРВІ МОЗ
України на третьому тижні жовтня захворіло
понад 140 тисяч осіб. Найчастіше хворіли та
потребували медичної допомоги в лікарні
діти до 14 років. Найвищий показник
захворюваності зареєстровано в Київській
області (659,9 на 100 тисяч населення),
найменший – у Одеській (152,1 на 100
тисяч населення).
Корисні звички для профілактики
грипу
1. «Захворів - сиди вдома». Візьміть
лікарняний. Грип швидко передається, тому,
коли ви хворі йдете на роботу це сприятиме
поширенню інфекції.
2. Уникайте близького контакту з
х ворим .
Н ам а га йте ся
як на йм е нш е
перебувати поряд із людьми, у яких
застуда, нежить або кашель. Якщо
захворіли ви, то тримайте дистанцію з
іншими людьми, щоб вберегти їх від
хвороби.
3. Під час кашлю та чхання грип
розповсюджується
особливо
швидко.
Прикрийте серветкою рот та ніс – це
знизить ймовірність передачі інфекції іншим.
4. Мийте руки. Часте миття рук
допоможе захиститися від мікробів. Якщо
поруч немає води та мила, використовуйте
спреї для рук на спиртовій основі.
5. Намагайтеся не торкатися обличчя. На
руках дуже багато мікробів. Торкаючись
руками обличчя ви збільшуєте шанси
мікробів потрапити в організм через очі, рот
та ніс.
6. Регулярно провітрюйте приміщення,
ретельно очищайте
та
дезінфікуйте
поверхні, до якої часто торкаєтеся вдома,
на роботі або в навчальних закладах. Це
особливо важливо, якщо в приміщенні
перебуває хворий.
7. Привчіть себе до корисних звичок.
Будьте фізично активними, уникайте стресу,
висипайтеся, пийте багато води та
харчуйтеся поживною їжею.
За матеріалами Урядового порталу: http://
www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?
art_id=250371092&cat_id=244277212
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ФОРУМИ

ЗБЕРЕГТИ ЯСКРАВИЙ
СВІТ ПОЗАШКІЛЛЯ

Світ позашкілля – велика частина
освітнього простору, яка захоплює своєю
палітрою гуртків, студій, наукових, спортивних,
творчих об’єднань. На Сумщині система
позашкілля об’єднує 49 позашкільних закладів,
де улюбленими заняттями займаються десятки
тисяч дітей.
Про справи дня сьогоднішнього та
перспективи позашкілля говорили під час
обласного форуму педагогічних працівників
позашкільних
навчальних
закладів
«Позашкільна освіта Сумщини в умовах
реформування національної системи освіти»,
який відбувся12 жовтня 2017 року.
У роботі форуму взяли участь заступник
голови
Сумської
обласної
державної
адміністрації Микола Подопригора, заступник
голови Сумської обласної ради Тетяна
Головко, директор Департаменту освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації
Вікторія Гробова.
Учасники
форуму
–
педагоги
позашкільних, загальноосвітніх навчальних
закладів
області,
представники
органів
учнівського
самоврядування,
батьки
вихованців – проаналізували стан роботи
закладів позашкільної освіти, окреслили коло
проблемних питань щодо подальшого розвитку
позашкільної освіти в реаліях сьогодення,
визначили першочергові завдання щодо їх
вирішення.
Було зазначено, що для позашкільної
освіти характерні компенсаторна, прогностична
функції. Саме вона надає кожній дитині
можливість вибору напряму навчально-творчої
діяльності,
що
сприяє
індивідуальному
розвитку, забезпеченню широкої варіативності
змісту і форм організації освітнього процесу. І
в умовах реформування освітньої галузі, що
відбувається ще й у форматі де центра-

лізаційних процесів, органи державної влади
та керівники і депутати місцевих громад
повинні дбати про розвиток позашкільних
закладів. І Сумщина, яка на фоні держави має
провідні позиції з охоплення позашкільною
освітою, повинна й надалі демонструвати
прогрес.
Згадаємо, на Сумщині започатковано і вже
успішно реалізується обласний соціальноосвітній
національно-патріотичний
проект
«Голос крові: ми – Українці!»; збільшилась
кількість
гуртків
військово-патріотичного
напряму «Юний джура», в яких вихованці
знайомляться з історією рідного краю і
визначними подіями, займаються туристськокраєзнавчою роботою, військово-прикладними
видами спорту, готуються до служби в лавах
Збройних Сил України; 20 команд стали
учасниками обласного етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл», а команда з Конотопа перемогла у
Всеукраїнському турі. А ще є перемоги юних
науковців-дослідників Малої Академії Наук на
всеукраїнському рівні, не кажучи вже про
успіхи творчих колективів.
За підсумками роботи форуму прийнято
рекомендації Міністерству освіти і науки
України,
місцевим
органам
державної
виконавчої
влади,
органам
місцевого
самоврядування,
педагогічним
колективам
позашкільних навчальних закладів щодо
забезпечення
подальшого
розвитку
позашкільної освіти.

Ірина ПАНАСЕНКО
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ЕКОЛОГІЧНЕ
ВИХОВАННЯ

ВИХОВУЄМО ЗАХИСНИКІВ
ПРИРОДИ ТА ГРОМАДЯН

Саме з любові до рідного краю і
починається наша самовіддана любов до
України. Бо наша Батьківщина й складається з
маленьких батьківщин. І однією з них є наше
рідне місто Шостка.
Любов до природи можна декларувати, а
можна справою довести турботу, піклування й
захист. У Шосткинській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів №4 Шосткинської міської ради
екологічне
виховання
є
невід’ємною
складовою громадянського виховання учнів.
Внесок у захист природи розпочинається з
молодшої школи. Своє перше екологічне
дослідження – мікрорайону школи – провели
вже учні 4-х класів. Увагу привернуло
джерело, яке витікає з території заводу
«Імпульс». Через джерело зведено дерев’яний
місток. А його береги, закидані пластмасовими
пляшками, папірцями, різним непотребом,
псувало таку цінну джерельну воду. Розуміючи
значення води в житті людини, учні провели
акцію «Геть сміття з берегів джерела».
Численні порушення Водного Кодексу
України виявили учасники походу на території
мікрорайону. Згідно статті 89, у прибережних
захисних смугах вздовж річок забороняється:
розорювання
земель;
зберігання
та
застосування пестицидів і добрив; влаштування
літніх таборів для худоби; будівництво будьяких
споруд;
миття
і
обслуговування
транспортних засобів і техніки; влаштування
звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів
рідких та твердих відходів.
Окрасою нашого шкільного подвір’я є сад.
Ще у 1950 році школа стала повною
середньою, і саме тоді був посаджений
фруктовий сад. Бережно доглядають його всі
учні
школи.
Старшокласники
щовесни

обкопують дерева, забезпечуючи доступ
повітря до коренів. Середні та молодші
школярі борються з шкідниками плодових
дерев, звільнячи траву від сухого листя. І
шкільний сад весною буяє розкішними
кронами, влітку та восени радує щедрими
плодами.
Світ навколо нас привабливий та цікавий.
Ми живемо в ньому, як у рідному домі, бо ми
теж частина природи. А щоб нам було
затишно і добре, то треба поводити себе
мудро, оберігати довкілля. Треба допомагати
природі відновлювати свої сили.
Адже ми можемо:
 посадити деревце, щоб очищувало повітря;
 посіяти квіти, щоб радували наш зір;
 розчисти джерельце – воно чекає нашої
допомоги;
 не залишати пластикові пакети, пляшки,
баночки там, де заманеться.
 любити цей світ, він чекає нашої доброти і
захисту.
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Людмила РЕДМАН,
директор Шосткинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№4 Шосткинської міської ради, учитель
біології вищої категорії,
старший учитель

ПАТРІОТИЧНЕ
ВИХОВАННЯ

ФОРМУЄМО ПАТРІОТА

Обласний семінар-практикум «Реалізація
ідей
Концепції
національно-патріотичного
виховання молоді на уроках української мови
та літератури», на якому була представлена
система заходів, спрямованих на формування
«нового» українця, що діє на основі
національних та європейських цінностей,
відбувся у Глухівській загальноосвітній школі
І-ІІІ ступенів № 2 Глухівської міської ради.
З вітальним словом до гостей звернулася
Дячкова В.Г., завідувач методичного кабінету
відділу освіти Глухівської міської ради.
Шерстюк Л.М., методист з української
мови та літератури Сумського ОІППО,
закцентувала
увагу
на
організаційнометодичних аспектах реалізації Закону про
освіту, Концепції національно-патріотичного
виховання молоді в умовах Нової української
школи (презентацію можна переглянути за
посиланням: https://prezi.com/usynaiodhtaw/
presentation/).
Кисленко
Л.М.,
керівник
міського
методичного об’єднання учителів української
мови та літератури м.Глухів ознайомила
присутніх із сучасними підходами до реалізації
ідей
Концепції
національно-патріотичного
виховання молоді на уроках української мови
та
літератури
на
прикладі
діяльності
загальноосвітніх
навчальних
закладів
м.Глухова.
Рябуха
А.П.,
директор
Глухівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
Глухівської міської ради, презентувала сучасну
модель національно-патріотичного виховання в
загальноосвітньому
навчальному
закладі.
Інформативними для вчителів були виступи
науковців:
– Дятленко Т.І., кандидата педагогічних
наук, доцента кафедри української мови,

літератури та методики навчання Глухівського
національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка «Реалізація науковопедагогічної теми вчителем-словесником в
навчально-виховному процесі у контексті
національно-патріотичного виховання»;
– Троші Н. В., кандидата філологічних
наук, старшого викладача кафедри української
мови Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка,
заступника декана факультету філології та
історії «Літературна творчість Олександра
Довженка як джерело виховання національної
свідомості й патріотизму».
Практична
частина
заходу
була
представлена трьома локаціями:
– «Кольористика як засіб асоціативнообразного
бачення
художнього
твору
національно-патріотичного
спрямування» (модератор – Кабанова О.О., учитель
української мови та літератури Глухівської
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів
ім. М.І.Жужоми Сумської обласної ради);
– «Гончарство як соціокультурний компонент у формуванні національно-патріотичних
засад».
Онлайн
зустріч
(Глухівська
загальноосвітня школа I-III ступенів №2
Глухівської
міської
ради
Сумської
області – Сопівська загальноосвітня школа I-III
ступенів
Печеніжинської
ОТГ
ІваноФранківської
області)
(модератори
–
Майборода О.В., учитель української мови та
літератури Глухівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №2 Глухівської міської ради;
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Ковальова Н.В., учитель художньої культури
Сопівської
загальноосвітньої
школи
I-III
ступенів
Печеніжинської
ОТГ
ІваноФранківської області);
– «Позакласна робота як один із
пріоритетів реалізації Концепції національнопатріотичного
виховання.
Засідання
літературної студії «Джерельце» «Ми діти твої,
Україно!» (модератор – Громак Н.В., учитель
української мови та літератури Глухівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
Глухівської міської ради, керівник літературної
студії «Джерельце»);
–
Майстер-клас
«Український
сувенір» (модератор – Грудіна Н.М., учитель

трудового
навчання
Глухівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2
Глухівської міської ради).
Учасники семінару-практикуму отримали
методичні рекомендації щодо національнопатріотичного виховання молодого покоління.
Урізноманітнено
час
перебування
в
м.Глухів відвідуванням виставки дзвіночків у
Глухівському
Національному
заповіднику
«Глухів» (автор виставки – Колтакова І.С.) та
фотографуванням біля пам’ятника Великому
патріоту Тарасові Шевченку, нещодавно
встановленому у Глухові.
Вл.інф.

СЮРПРИЗ ДЛЯ КАДЕТІВ
У нашому сьогоденні вже стає зрозумілим,
що патріотизм не вимірюється кількістю
прапорів, пісень і гасел. І вік людини не має
значення
для
того,
щоб
починати
усвідомлювати себе патріотом своєї країни.
За ініціативи керівника гуртка Сумського
обласного центру позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю Л. М. Говійної
та з допомогою вчителя молодших класів
О. О. Клименко учні 4-Д класу Сумської
спеціалізованої школи І ступеню №30
«Унікум» написали листи кадетам, які
навчаються у Державному ліцеї-інтернаті з
посиленою військово-фізичною підготовкою
«Кадетський корпус ім. І. Г. Харитоненка» і
приурочені вони до Дня ракетних військ і
артилерії. Це свято особливе, адже сумські
кадети – «спадкоємці славних традицій
сумських артилеристів», що зафіксовано
офіційно у клятві кадета, яка має назву
«Клятва на вірність Вітчизні».
Кожна дитина вклала в свій лист те, що
чує, бачить, відчуває, а головне – самостійно
аналізує і за що дуже турбується. Коли кадети
повернуться з канікул на них чекає сюрприз –
листи від малечі, причому у вигляді вишитих
українських чоловічих сорочок, складених у
техніці орігамі. Вони потраплять до
Кадетського корпусу саме напередодні свята і
стануть офіційними експонатами «Народознавчої світлиці» навчального закладу.

Листи дуже цікаві. Їх варто читати не
тільки школярам, а й дорослим. Ось кілька з
них.

Доброго дня, кадети!
Мене звуть Олексій Плескач. Я, як і ти,
школяр. Навчаюсь у школі «Унікум», у 4-Д
класі. Мені 9 років. Учитися в нашій школі
цікаво, але складно.
Удома я майструю арбалети за новою
технологією. Це означає: зміни в курку,
стріла із цвяхом на кінці. І це справжня
зброя! Але я ніколи не буду
використовувати її проти людей. Це я
пообіцяв своєму дідусеві. Його звуть Борис
Іванович. Він у нас герой, бо ліквідовував
аварію на Чорнобильській атомній станції.
Батьки мені кажуть, щоб я не соромив
наше прізвище, щоб був гідним дідуся.
У День ракетних військ і артилерії
бажаю вам, щоб ви стали тими, ким
хочете. Щоб і ви були гідними мого
дідуся. Я хочу рівнятися на вас, бо ви
майбутні захисники України. Успіхів вам у
навчанні!
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Привіт, кадете!
Привіт – із Сумської спеціалізованої
школи №30 «Унікум». Вітаю тебе з Днем
ракетних військ і артилерії. Я бажаю тобі бути
сильним, продовжувати славу сумських
кадетів.
Нехай кожен день у тебе починається з
радісним, веселим настроєм. І коли буде дуже
складно – не здавайся! Знай, що ми, увесь
наш 4-Д клас, на тебе рівняємося. Удачі тобі у
навчанні!
Федорова Софія

Здрастуй, кадет!
Мене звуть Артем. Мені 9 років, я
навчаюсь в 4-му класі школи «Унікум». Поза
школою я серйозно займаюсь футболом.
Із моїх рідних ніхто не був на фронті. Я й тобі,
друже, бажаю, щоб ти ніколи не був на війні,
а тільки стояв на сторожі миру. Не чув і бачив
поранених і мертвих. Хай усі нещастя
обходять твою родину і твоїх друзів стороною.
Усього найкращого тобі.
Артем Слюсаренко

Добрий день, кадете!
Вітаю тебе зі святом. Хай тобі яскраво сяє
сонце. Я бажаю тобі найкращого навчання.
Мій батько служив у Національній Гвардії
України. Там він навчився бути сміливим,
самостійним, захищати свою Батьківщину.
Любий, кадете! Я бажаю тобі, щоб ти став
справжнім захисником Вітчизни!
Вікторія Журакулова

Привіт, друже!
Я – Аліса Гризун. Мені 10 років. Я
навчаюсь у школі №30 «Унікум». У цій школі
навчатися дуже весело! Сподіваюся, що тобі
не дуже важко у своїй, а взагалі – успіхів тобі
у навчанні.
Я та увесь наш клас дякуємо, що ти
присвятив своє життя захисту України. У будь

якому випадку, ти вже хоробрий і добрий. І
головне: якщо щось не виходить, пам’ятай:
вдома на тебе чекають тато, мама, брати чи
сестра, а, може, просто волохатий песик. І
вони люблять тебе!
Мій дідусь, тобто прадід Гризун Микола, брав
участь у боях під час Другої світової війни, був
поранений, його брали у полон, але він
повернувся додому живим. Уся родина була
щаслива. Він наш герой!
Професія військового дуже складна, але
почесна. Бажаю тобі успіхів та удачі!

Здрастуй, майбутній захисник Вітчизни!
Поздоровляю тебе зі святом. Бажаю тобі
добре вчитися. Ніколи не здаватися. Ще я
бажаю тобі великого здоров’я. Хай у тебе
буде багато друзів.
Мої прадідусі воювали у Великій
Вітчизняній війні. А я бажаю тобі, щоб ти брав
участь тільки у навчальних зборах і ніколи не
воював.
Бажаю тобі бути сильним майбутнім
захисником.
Анастасія Васюкова

Шановний кадете!
Хочу привітати і побажати: успіхів, сили,
удачі і всього найкращого. У мене був
прадідусь. Його звали Кригін Ілля Якович. Він
герой Другої світової війни. У нього було
багато орденів і медалей за героїзм. Мій
прадідусь був захисником нашої землі. Я ним
горджусь!
Євгеній Кригін

Шановний кадете!
У глибині душі кожного українця живе
козак, воїн, який нічого не боїться, який за
рідну землю без роздумів віддасть своє життя.
Тому в цей День Захисника Вітчизни,
Українського козацтва щиросердечно хочу
побажати тобі: міцного козацького здоров’я,
незламної волі до перемоги та успіхів у
навчанні на благо нашої Батьківщини.
Ліза Жилкіна
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ТВОРЧІСТЬ

ПОДАРУВАТИ
УПЕВНЕНІСТЬ – ЖИТТЯ
МАЄ ЯСКРАВІ БАРВИ

Регіональний
етап
Всеукраїнського
фестивалю творчості осіб з обмеженими
фізичними можливостями «Барви життя»
відбувся в Сумському обласному театрі для
дітей та юнацтва. Діти, яких доля обмежила у
фізичних
можливостях,
демонстрували
неймовірну жагу до життя, розкривали свої
творчі здібності.
«Свято творчості вже вкотре підтвердило
істину: талант – безмежний, бо його
джерелом є щире серце, у якому живе
яскрава зоря надії», – звернулася до
присутніх у залі заступник начальника
управління – начальник відділу культурномистецької діяльності і навчальних закладів
управління культури і туризму Сумської
обласної державної адміністрації Раїса
Грицаєнко.
Усупереч життєвим обставинам, творчі і
яскраві особистості змагалися у вокальному
та
хореографічному
жанрах,
інструментальному виконанні, театральному,
літературному, декоративно-прикладному та
образотворчому мистецтві.
Переможцем у номінації «Вокальнохоровий жанр» став відвідувач Сумського
обласного центру соціальної реабілітації дітейінвалідів Тарас Одінцов (керівник –
Ірина Буднік).
У
номінації
«Театральне
мистецтво»
перемогу
отримала
Олена Лисенко з села Журавне
Охтирського району (керівник –
Валентина Лукавенко);
У номінації «Інструментальне
виконання»
переможним
став
виступ
вихованців
комунальної
установи Сумської обласної ради

Білопільський дитячий будинокінтернат (керівник – Микола
Опанасенко).
Кращими
у
номінації
«Хореографічний жанр» стали
учасники танцювального колективу
«Діти
Слобожанщини»
комунального закладу Сумської
обласної ради Косівщинська
спеціальна
загальноосвітня
школа-інтернат
(керівник
–
Маргарита Катриченко).
Микола Калюк з міста Кролевець здобув
перемогу одразу у двох номінаціях –
«Літературне мистецтво» та «Декоративноприкладне і народне мистецтво».
У номінації «Образотворче мистецтво»
кращими визнано роботи художниці-аматора
Валентини
Івашко
з
села
Гамаліївка
Конотопського району.
Дипломи та цінні подарунки вручили
переможцям
і
учасникам
фестивалю
організатори.
Дивлячись
на
прекрасне
дійство, що відбувалося на сцені, розумієш як
важливо, що цим дітям з іскрою таланту
зустрілись ще й такі викладачі, які зуміли
іскри таланту перетворити у справжнє
барвисте яскраве і світле вогнище, яке осяює
їхні життя, і, без сумніву, життя усіх нас.
Переможці регіонального етапу будуть
представляти нашу область у Всеукраїнському
фестивалі творчості осіб з обмеженими
фізичними можливостями «Барви життя»,
який передбачає проведення гала-концерту та
виставки творів мистецтв у столиці.
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